
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
16.  számú módosítása 

amely létrejött egyrészről 
a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye:1082  Budapest, 
Baross  u. 63-67;  adószáma:  15735715-2-42;  törzsszám:  735715;  bankszámlaszám:  11784009-
15508009-00000000;  statisztikai szám:  15735715-8411-321-01;  képviseli: Pikó András 
polgármester), mint Közfeladat Gazda, - a továbbiakban: „Megbízó" 

másrészről 
a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (cégjegyzékszám:  01-10- 048493;  adószám: 
25313433-2-42,  bankszámlaszám:  10403387-50526781-70851009,  képviseli: Kovács Ottó 
igazgatóság elnöke), mint közszolgáltató/megbízott (a továbbiakban: Közszolgáltató), a 
továbbiakban: Közfeladat Szolgáltató, 

a továbbiakban együttesen „Szerződő Felek", között az alábbi feltételek alapján: 

I. Felek rögzítik, hogy turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési 
feladatokkal, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel 
kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátására  2016.  december 15-én egy egységes 
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést kötöttek a képviselő-testület  238/2016 
(XII.01.) számú határozata alapján. 

2. A  Képviselő-testület a  2016.  december  20-i  ülésén elfogadott  262/2016.  (XII.20.) 
számú határozatának  23.  pontja értelmében a Közfeladat Szolgáltató részére a közszolgáltatási 
szerződésben biztosított kompenzáció összegét a  2017.  évre  874.506.000,-Ft-ban állapította 
meg, amelyre tekintettel a felek módosították a közszolgáltatási szerződést  (1.  számú 
módosítás). 

3. A  Képviselő-testület a  2017.  február  2-i  ülésén elfogadott  30/2017.  (II.02.) számú 
határozatával a szerződésben biztosított kompenzáció összege a  2017.  évre  920.054.958,-Ft-ra 
módosította, amelyre tekintettel a Felek megkötötték a közszolgáltatási szerződés  2.  számú 
módosítását. 

4. A  Képviselő-testület a  2017.  március  09-i  ülésén elfogadott  57/2017.  (III.09.) számú 
határozatával a Közszolgáltatót érintően az alábbiakról döntött: 

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. létszámának  2017.  május 1-jétől történő 
bővítése miatt határozatlan időre önként vállalt feladatként a közszolgáltatási szerződésen 
belül 2017-re  2.470,0  e  Ft  összegben az általános működési céltartalék terhére. 

a VIII. kerületi közfoglalkoztatásra  2017.  március  1.  és  2018.  február  28.  közötti 
időszakra  27.962,8  e  Ft  önrészt biztosít kötelező feladatként, melyből 2017-re  18.641,9  e Ft-
ot, 2018-ra  9.320,9  Ft-ot előzetes kötelezettségvállalás keretében, továbbá a 
közfoglalkoztatottak foglakoztatására a kieső munkaerő pótlása érdekében 2017-ben  21.846,1 
e Ft-ot a határozat  3.  számú melléklete szerinti intézmények és gazdasági társaságok részére. 
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A 108/2017. (V.11.)  számú határozatában a Képviselő testület arról döntött, hogy a  2017. 
március 1-jétől  2017.  december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó közfoglalkoztatás önrész 
összegét a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-nél  442,7  e Ft-tal, a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-nél  1.265,4  e Ft-tal kiegészíti. 

A 3.  számú módosítás értelmében a Közfeladat Szolgáltató részére a közszolgáltatási 
szerződésben biztosított kompenzáció összege a  2017.  évre  927.328.104,-Ft-ban lett 
megállapítva. 

5. A  Képviselő-testület a  2017.  június  8-i  ülésén elfogadott  143/2017.  (VI.08.) számú 
határozatával a szerződésben biztosított kompenzáció összege a  2017.  évre  945.555.104,-Ft-
ban lett megállapítva  (4.  számú módosítás). 

6. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  815/2017.  (IX.25.) számú határozatával a 
Megbízó elfogadta a kompenzáció összegét nem befolyásoló, feladatok közötti 
átcsoportosítást  (5.  számú módosítás). 

7. A  Képviselő-testület a  201/2017. (X.19.)  számú határozatával a kompenzáció összegét 

16.988,2  e  Ft-al  megemelte a Józsefváros  240.  születésnapja rendezvénysorozat 
finanszírozása érdekében.  (6.  számú módosítás) 

8. A  Képviselő-testület a  254/2017.  (XII.19.) számú határozat  6.  pontjában elfogadta a 

2018.  évre biztosított kompenzáció összegét, mely  866.708,0  e  Ft. (7.  számú módosítás) 

9. A  Képviselő-testület  2018.  február  22-i  ülésén, a  13/2018. (11.22.)  számú határozat  6. 
pontjában úgy döntött, hogy a Közfeladat szolgáltató részére a józsefvárosi roma zenészek 
foglalkoztatásának érdekében önként vállalt feladatként  18.678,0  e Ft-ot biztosít.  (8.  számú 
módosítás) 

10. A  Képviselő-testület a  2018.  május  03-i  ülésén a  46/2017.  (XII.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról döntött, mely alapján a Közfeladat Szolgáltató részére cigányzenészek 
foglalkoztatása címen  32.224  e  Ft,  rendezvények címen  34.000  e  Ft  összegű kompenzációt 
biztosított.  (9.  számú módosítás) 

11. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  2018.  május  28-i  ülésén a  420/2018. 

(V.28.)  számú határozatával döntött a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező Skoda 

Rapid  MEU-863 személygépjárműnek a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére 
történő használatba adásáról, amely alapján a személygépjármű fenntartási költségével,  200  e 

Ft  összeggel csökken a Közfeladat Szolgáltató kompenzációját.  A  Képviselő-testület  2018. 
július 16-án megtartott ülésén döntött a  2018.  évi költségvetés módosításáról, mely alapján az 
Önkormányzat tulajdonában lévő magyarkúti gyermektábor karbantartására  14.060  e  Ft 
összegű, közfoglalkoztatás címen  2.738  e  Ft  összegű kompenzációt biztosított.  (10.  számú 
módosítás) 

12. A  Képviselő-testület a  2018.  december 18-ai ülésén, a  111/2018.  (XII.18.) számú 
határozatával elfogadta a  2019.  évi kompenzáció összegét, mely  968.958  e Ft-ban lett 
megállapítva  (11.  számú módosítás). 
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13. A 03/7/2019.  iktatószámú,  2019.  január  28.  napján kelt döntés alapján a Közfeladat 
Szolgáltató egy fő foglalkoztatását átvette a RÉV8 Zrt.-től, mely alapján  2.12,0  e  Ft  további 
kompenzáció nyújtása vált szükségessé  (12.  számú módosítás). 

14. A  polgármester a  03/7/2019.  számú döntésében  3.221.000,- Ft  összegű 
átcsoportosításról döntött közfoglalkoztatottak önkormányzati önrészének biztosítása céljából. 
A  Képviselő-testület a  2019.  április  30-aj ülésen a pénzmaradvány kapcsán további 
105.000.000,- Ft  kompenzáció nyújtásáról döntött rendezvények, marketing tevékenység 
feladat ellátása érdekében  (13.  számú módosítás). 

15. A 03-7/66/2019.  sz. előirányzat átcsoportosítás kapcsán a polgármester  5.500.000,- Ft 
átcsoportosításról döntött a magyarkúti fenyőbútorok cseréje kapcsán, a kompenzáció 
összegének változatlanul hagyása mellett. 

16. A  Képviselő-testület a  2019.  július 04-ei ülésén a  100/2019.  (VII.04.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.  évi XXXI. törvény  38/B.  §-a alapján - önként vállalt közfeladatként határozatlan időre 
tanodát működtet és a tanoda közfeladat ellátásával a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 
Zrt.-t bízza meg.  A  szerződés  2.1.3.  pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„2.1.3.  Szociális gondoskodás körében 

a) adományok gyűjtése, fogadása, osztása 

b) foglalkozás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása 

c) iskolai felkészítés, tanfolyamok, 

d) tanoda működtetése" 

17. A  Képviselő-testület a  2019.  július 04-ei ülésén a  100/2019.  (VII.04.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy jelen közszolgáltatási szerződést  2024.  szeptember  30. 
napjáig meghosszabbítja, így a szerződés  14.1.  pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„14.1.  Felek jelen Szerződést (szolgáltatás időtartama) határozott időtartamra hozzák létre, 
2024.  szeptember  30.  napjáig.  A  szolgáltatás kezdő napja:  2015.  március  1." 

18. Felek a szerződés  4.1  pontját a 2012/21/EU bizottsági határozat  5.  cikkének való 
megfelelés érdekében az alábbiak szerint módosítják: 

"4.1  Az Önkormányzat a  2.1  pontban meghatározott feladat ellátásához szükséges pénzügyi 
fedezetet kompenzáció (forrásátadás) formájában biztosítja Közfeladat Szolgáltató részére.  A 
támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat  5.  cikke szerint kell megállapítani.  A 
támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás nettó költségét, azaz a 
közszolgáltatás működtetésével kapcsolatosan felmerült költségek és az ezzel összefüggésben 
keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához 
kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. Fentiekre tekintettel a Felek az 
alábbi pontokban rögzített módon határozzák meg a kompenzáció összegét." 

19. Felek a szerződést a túlkompenzáció elkerülése és visszafizetése érdekében a  7.8. 
ponttal egészítik ki:  Ha  a Közfeladat Szolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat  5. 
cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a 
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Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

tRKEZETT 

IktiR 24. 4 

túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg 

az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő 
időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. 

20. Feleket a 2012/21/EU bizottsági határozat  8.  cikke értelmében  10  éves iratmegőrzési 

kötelezettség terheli. 

21. Fentiekre tekintettel a jelen szerződésmódosítás  1.  melléklete a közszolgáltatási 

szerződés  1.  számú mellékletének (szolgáltatás leírás) helyébe lép  (15-21.  pontok  14.  számú 

módosítás). 

22. A  Képviselő-testület a  2019.  december 19-ei ülésén, a  180/2019.  (XII.19.) sz. határozatával a 
Közszolgáltatóval kötött Közszolgáltatási Szerződést meghosszabbította az átmeneti gazdálkodás 
idejére, azaz  2020.  február  29.  napjáig.  A 2020.  január és február havi kompenzáció összege a  2019. 
évi eredeti előirányzat 1/12-ed része, azaz  80.746.500,-  Ft/hó  (15.  számú módosítás) 

23. A  Képviselő-testület a  2020.  február  27-ej-aj ülésén, a /2020. (I127.)  számú 
határozatával elfogadta a  2020.  évi kompenzáció összegét, mely  838.768.816  Ft-ban lett megállapítva 
(16.  számú módosítás). 

24. Felek rögzítik, hogy az  1.  pontban rögzített közszolgáltatási szerződés egyéb pontjai 

változatlan tartalommal hatályában, és érvényben maradnak. 

Felek jelen szerződést módosítást elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá  7  egymással egyező példányban. 

Budapest, 2020.  Budapest, 2020.  
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